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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 096 / 07-03-2017  
 

 

 

 

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες, 

 

Η μοναδική βεβαιότητα για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, είναι πως πρόκειται για 

γιορτή της αναγνώρισης της προσφοράς των γυναικών στην Κοινωνία και την Οικογένεια. 

Δηλαδή, πρόκειται για μέρα τιμής, μνήμης και υπόσχεσης αγωνιστικής εγρήγορσης και 

αλληλεγγύης προς τις γυναίκες. Τις πολλαπλές εκφάνσεις αυτής της αναγνώρισης όπως 

εκφράζεται πάνω στην γυναίκα από την παραγωγή, μέχρι την οικογένεια, την μητρότητα, την 

κάθε φορά θέση της, συνολικά, μέσα στις κοινωνίες. 

 

Η ώθηση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Γυναικών δόθηκε από τον 

τότε «Νέο Κόσμο» των Η.Π.Α. και δεν άργησε να υιοθετηθεί παγκοσμίως. Πλέον έχει 

καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως η 8η Μαρτίου να είναι η 

«Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας», η οποία πλέον αποτελεί ημέρα μνήμης των δράσεων των 

γυναικών εκείνων, αλλά και αναγνώρισης και αυτοεκτίμησης των σημερινών.  

 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι η μέρα που όλα τα φώτα στρέφονται πάνω 

της. Είναι η ημέρα που θυμίζει σε όλους μας τη συμβολή της στην ανάπτυξη και την εξέλιξη. 

Κάθε χρόνο, έστω και για λίγο, φωτίζεται ο πολλαπλός ρόλος της γυναίκας: στο σπίτι,                    

στην οικογένεια, στην εργασία. Είναι ημέρα μνήμης των αγώνων των γυναικών,                             

για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και 

οικογενειακή ζωή. 

 

Είναι ημέρα προβολής της αξίας της γυναίκας, ως μητέρας, συζύγου, φίλης, αδερφής 

και οργανικού κομματιού της Κοινωνίας μέσα από την γαλούχηση της νέας γενιάς αλλά και 

εκτίμησης όσων επιλέγουν να εργάζονται εκτός σπιτιού και έτσι αναλαμβάνουν 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, διακρίνονται στον χώρο της επιστήμης, της έρευνας, της νέας 

γνώσης και όσων μετέχουν ενεργά στα κοινά. Μάλιστα, η γυναίκα συνεισφέρει στο 

οικογενειακό εισόδημα, αλλά και αποκτά οικονομική αυτοτέλεια και ελευθερία.  

 

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, βλέπουμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για 

τη θεσμική κατοχύρωση της ισότητας.  Η σύγχρονη Ελλάδα με το Σύνταγμα του 1975, τις 

Διεθνείς Συνθήκες και την επιμονή της ελληνικής κοινωνίας, κατόρθωσε να ανήκει στις λίγες 

χώρες του πλανήτη που έχουν θεσμοθετημένη τη ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών. 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 

Eurobank 
Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 

Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 
Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 
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Η Καλλιρρόη Παρρέν – Σιγανού από το Αμάρι του Ρεθύμνου είναι 

η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που εργάστηκε για την εξύψωση 

του φύλου, στη θέση που του ανήκει στην κοινωνία, αλλά και για 

πολλά άλλα κοινωνικά θέματα. Ζήτησε  να δοθεί ψήφος στη 

γυναίκα, να γίνονται δεκτές οι γυναίκες στο Πανεπιστήμιο και στο 

Πολυτεχνείο, να προστατευθεί η παιδική ηλικία. Είναι η πρώτη 

γυναίκα στην Ελλάδα που δημοσιογράφησε και εξέδιδε 30 χρόνια 

την “Εφημερίδα των Κυριών”. 

 

 

 

 

 

 

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 1953 στην αναπληρωματική εκλογή 

στον Νομό Θεσσαλονίκης (που τότε περιελάμβανε και τον Νομό 

Χαλκιδικής) αναδεικνύεται η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής:                

η Ελένη Σκούρα, υποψήφια του Ελληνικού Συναγερμού με 

επικεφαλής τον Στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο, Πρωθυπουργού 

της χώρας (1952-1955). Σπουδαίο, επίσης, είναι ότι και το Κέντρο 

(όπως και άλλοι συνδυασμοί) σ’ αυτή την αναμέτρησή του είχε 

υποψήφια γυναίκα: την Ελένη Ζάννα. Από την ΕΔΑ, εξάλλου, 

υποψήφιος ήταν ο Ιωάννης Πασσαλίδης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στα 222 Εκλογικά Τμήματα από τα 225, ήταν                            

τα παρακάτω: 

* Ελένη Σκούρα, (Συναγερμός) 46.650. 

* Ελένη Ζάννα (ΕΠΕΚ – Φιλελεύθεροι) 23.808. 

* Ι. Πασσαλίδης (ΕΔΑ) 42.727. 
 

Έτσι η ελληνική Βουλή απέκτησε την πρώτη βουλευτίνα της. Όταν μάλιστα, κατά την 

πρώτη εμφάνισή της σε συνεδρία, ο Πρόεδρος της Βουλής την προσφώνησε «κυρία 

βουλευτής», προκλήθηκε ειδική συζήτηση για την καθιέρωση του «σωστού» όρου για τις 

γυναίκες-μέλη του Κοινοβουλίου, που προβλεπόταν να πληθύνουν. 

 

 

 

 

1952: Ο νόμος 2159, κατοχυρώνει το δικαίωμα της γυναίκας όχι 

μόνο να εκλέγει, αλλά και να εκλέγεται στις Δημοτικές και 

Βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο οι γυναίκες δεν ψηφίζουν τον 

Νοέμβρη που γίνονται εκλογές, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί οι 

εκλογικοί κατάλογοι.  

1956: Η πρώτη γυναίκα υπουργός. Είναι η Λίνα Ταλδάρη, 

υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, βουλευτής του Κόμματος της 

Ε.Ρ.Ε. με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή 

(1955-1963 και 1974-1980). Επίσης εκλέγεται στην Κέρκυρα η 

πρώτη γυναίκα Δήμαρχος. 
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1964: Στις εκλογές του 1964, εκλέγονται 135 γυναίκες δημοτικοί σύμβουλοι. Έχουν 

περάσει 12 χρόνια, από το 1952 που κατοχυρώθηκε με νόμο το δικαίωμα των γυναικών να 

εκλέγουν και να εκλέγονται. Ο μακροχρόνιος όμως αποκλεισμός τους από την πολιτική ζωή, 

είναι η βασική αιτία της περιορισμένης εκλογής των γυναικών 

1975: Το Σύνταγμα του 1975 είναι το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας (πάλι με 

Πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή), που ορίζει ρητά, ότι “όλοι οι Έλληνες και οι 

Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου”. 

1978: Στις εκλογές αυτές εκλέχθηκαν 337 γυναίκες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μια 

σημαντική διαφορά από τις εκλογές του 1964, αλλά καθόλου ικανοποιητική για τις γυναίκες, 

οι οποίες αποτελούν το μισό και περισσότερο τμήμα του εκλογικού σώματος. Ωστόσο, ο 

αγώνας ενάντια στη δικτατορία και οι ιδέες του γυναικείου κινήματος, έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στην αφύπνιση του γυναικείου πληθυσμού. 

 

 

 

 Το 1844 πραγματοποιείται η Α’ Εθνοσυνέλευση της χώρας. Το Α’ Σύνταγμα που 

ψηφίστηκε, ορίζει στο άρθρο 3, ότι “οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου”. Οι 

γυναίκες παρ’  όλη την σημαντική συμμετοχή τους στον αγώνα του 1821, δεν 

αποκτούν με το Σύνταγμα αυτό τα πολιτικά τους δικαιώματα. Έτσι, οι ελπίδες που έβαλε 

ο αγώνας της Εθνικής Ανεξαρτησίας για μια αλλαγή της κοινωνικής θέσης της 

γυναίκας χάνονται. 

 

 1887-1888: Είναι η χρονιά που ακούγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύνθημα: 

“Ψήφος στη Γυναίκα”. Αυτό το θαρραλέο για την εποχή του σύνθημα, ανήκει στο 

έντυπο η “Εφημερίδα των Κυρίων”, του “Συλλόγου Κυριών”. 

 

 1921: Ο Δημήτριος Γούναρης Πρωθυπουργός της χώρας (1921-1922), παρευρίσκεται 

στο συνέδριο του Ελληνικού Λυκείου, που έγινε στις 28 του Μάρτη του 1921, και 

υπόσχεται ψήφο στις γυναίκες. Υποβάλλει αμέσως ανάλογη πρόταση στην Γ’ 

Εθνοσυνέλευση, αλλά η πρόταση δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία της 

Βουλής. Οι αντιρρήσεις των ανδρών εκπροσώπων είναι ακόμα πολύ ισχυρές. Η 

πρόταση προκαλεί βίαιες συζητήσεις. 

 

 1924: Η πρώτη Δημοκρατική Κυβέρνηση της Ελλάδας κάνει εισήγηση στην 

Εθνοσυνέλευση για αλλαγή της Νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων. Η 

Εθνοσυνέλευση αναγκάζει την Κυβέρνηση να αποσύρει την πρότασή της. Η συζήτηση 

επαναλαμβάνεται και αποφασίζεται να δοθεί στις γυναίκες μετά την πενταετία (5), το 

δικαίωμα ψήφου στις Δημοτικές εκλογές. Για τις γυναίκες ισχύουν οι εξής όροι: 
 

 Θα μπορούν μόνο να εκλέγουν και όχι να εκλέγονται 

 Θα πρέπει να είναι πάνω από 30 χρονών 

 Και θα πρέπει να ξέρουν ανάγνωση και γραφή. 

 

 1928: Η πρώτη δημόσια συγκέντρωση για την ψήφο, πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο 

Απόλλων στις 18 του Μάρτη. 

 

 1934: Μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας-περί δήμων και κοινοτήτων, οι γυναίκες 

καλούνται να ψηφίσουν στις Δημοτικές εκλογές του 1934. Οι εκλογές αυτές είναι οι 

πρώτες στην ιστορία της Ελλάδας που οι γυναίκες – έστω και υπό όρους – έχουν 

δικαίωμα ψήφου.  
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Στην πράξη, ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν είναι το ίδιο ικανοποιητικά.                                    

Ο δρόμος προκειμένου να γίνει, ουσιαστικά, η ισότητα πράξη είναι μακρύς και δύσκολος.                  

Τα βήματα όμως που γίνονται είναι σταθερά. Σ’ αυτόν τον δρόμο η γυναίκα και ο άνδρας 

βαδίζουν δίπλα – δίπλα χτίζοντας μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη, ισότητα                            

και αλληλεγγύη. Στην πολύ δύσκολη εποχή που ζούμε, με τα τεράστια αδιέξοδα που βιώνει                   

η ελληνική Κοινωνία, η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας για τις γυναίκες                       

και ιδιαίτερα για τις νέες γυναίκες, όπως και για όλη τη νέα γενιά, πρέπει να είναι 

προτεραιότητά μας. 

Η δράση, η πολλαπλή προσφορά, οι αξίες και οι προοδευτικές αρχές της 

σύγχρονης γυναίκας καθορίζουν τη διαμόρφωση μια σύγχρονης κοινωνίας. Γι’ αυτό και                  

η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου πρέπει                 

να είναι πιο ενεργή, για ένα πιο ανθρώπινο και δημοκρατικό μέλλον της Ελλάδας και                    

της Ευρώπης. 

Χρέος της Πολιτείας να θωρακίσει και να αναδείξει τον καθημερινό ρόλο 

του γυναικείου φύλου, υποστηρίζοντας εμπράκτως τη συμμετοχή των γυναικών σε όλους 

τους τομείς δραστηριότητας και έκφρασης της ελληνικής κοινωνίας και να δυναμώσει 

θεσμούς, αξίες και πρότυπα, που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική συνοχή και 

την κοινωνική αλληλεγγύη. 

Χρέος των συνδικάτων στην Ελλάδα είναι να ανοίξουν τις πόρτες τους στην 

ανεμπόδιστη εξέλιξη των γυναικών στον στίβο της προσφοράς που είναι ο συνδικαλισμός 

των εργαζομένων και να αυξηθεί η γυναικεία παρουσία στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. 

Όταν σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες και μάλιστα ιδιαίτερα ανεπτυγμένες 

οικονομικά και κοινωνικά έχουν επικεφαλής γυναίκες στην διακυβέρνηση τους (Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γερμανία κλπ), τότε γιατί να μην πρωτοστατούν γυναίκες-αιρετά μέλη Διοικήσεων σε 

μαζικά συνδικάτα. Χαρακτηριστικό είναι ότι γυναίκα-Πρόεδρο είχε αποκτήσει μόνο η Ο.Τ.Ο.Ε. 

(Ιωάννα Ζερβάκη) και ποτέ η Γ.Σ.Ε.Ε.  

Από την θέση αυτή καλούμε και προσκαλούμε τις συναδέλφισσες-μέλη του Union να 

πυκνώσουν τις τάξεις του Σωματείου μας κα διεκδικήσουν την ανάδειξη της δημιουργικής 

τους παρουσίας στην κοινή μας προσπάθεια.  
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Στάθης Χαρίτος   Σοφία Γεωργούδη                               Εύα Περβανίδου 
 

                Πρόεδρος                            Αναπλ. Ταμίας                             Γραμματέας Ισότητας 


